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РЕШЕНИЕ 

№ 160 

гр. София, 03.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.С.  

                                                                                   ДОКЛАДЧИК: З.Д. 

                                                                                                       ЧЛЕН: П.К. 

на свое заседание разгледа докладваната от З.Д. преписка № 118 по описа на Комисията 

за защита от дискриминация за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

          Производството по преписка № 118/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

336/07.05.2020 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по 

повод доклад с вх. № 12-11-1367/12.03.2020 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А.Д. 

– председател на КЗД, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация 

/ЗЗДискр./ и във вр. с чл. 53 от Закона за хората с увреждания, в рамките на кампания 

„Достъпна България“ относно поддържана недостъпна архитектурна среда на обект: 

офис на  „Т.“ АД, находящ се на адрес: гр. Б., ***. 

          Предвид изложени констатирани обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно 

третиране чрез изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с 

увреждания по см. на §1, т.т.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал.1 във вр. с чл. 5 от 

ЗЗДискр. по признак „увреждане", образуваната преписка № 118/2020 г. е разпределена 

за разглеждане на ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р А.Д. - председател на КЗД, със служебен адрес: гр. С., ***,  в качеството 

на страна в производството по чл.30, ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 от ЗЗДискр. 

2. „Т.“ АД, ЕИК ***, представлявано от М.С.Ш., А.П.Б. и Д.С.В. – изпълнителни 

директори, със седалище и адрес на управление: гр. С. ***, в качеството на ответна 

страна.  

3. „Н.“ ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ***, 

представлявано С.К.Ж. – управител, в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ 

          Доклад с вх. № 12-11-1367/12.03.2020 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А.Д. 

– председател на КЗД, на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация 

/ЗЗДискр./ във връзка. с чл. 53 от Закона за хората с увреждания и във вр. със Заповед № 

24/20.03.2018 г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България" 

относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда, е съставен въз основа 

на Констативен протокол с вх. № 12-11-3366/17.09.2019 г. по описа на КЗД, за обект:  
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офис на  „Т.“ АД, находящ се на адрес: гр. Б., ***. Изложени са констатирани 

обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно третиране чрез изградена и 

поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания по см. на §1, т. 7 и 8 от 

ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1 във вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. по признак „увреждане". 

          Приложен е Констативен протокол с вх. № 12-11-3366/17.09.2019 г. по описа на 

КЗД. 

          III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 

          В хода на проучването са изискани становища, информация и доказателства от 

ответните страни. 

          Постъпило е становище с вх. № 50-00-302/17.07.2020 г. от Т.“ АД, ЕИК ***, 

представлявано от М.С.Ш. и А.П.Б. – изпълнителни директори, в което се посочва, че 

ответната страна не оспорва фактическите констатации, отразени в Констативен 

протокол № 12-11-3366 от 17.09.2019 г. по описа на КЗД - пред входа на сградата, в която 

се помещава офис Б. на „Т." АД, липсва наклон или скосяване, което възпрепятства хора 

с увреждания, които използват технически средства за придвижване. 

          Сочи се, че въпреки това „Т." АД не следва да бъде лицето, срещу което трябва да 

бъде образувана преписка № 118/2020 г. по описа на КЗД. 

          „Т." АД е наемател на обекта, находящ се в гр. Б., ***,  по силата Договор за наем от 

13.04.2016 г., сключен между „Н." ЕООД (Наемодател) и „Т." АД (Наемател). 

          Посочва се, че разпоредбите на чл. 54 и чл. 55 от Закона за хората с увреждания 

вменяват задължение на собствениците на сградите и съоръженията за обществено 

обслужване да планират мерки, финансови средства и срокове за привеждането им в 

съответствие с наредбата по чл. 53, ал. 3 от Закона за хората с увреждания.  

          Ответната страна счита, че Законът за хората с увреждания задължава „Н." ООД, в 

качеството си на наемодател и собственик на обекта, нает от „Т." АД, да предприеме 

необходимите действия за осигуряване на безпрепятствен достъп до сградата за хора с 

увреждания, съгласно ЗЗДискр. и ЗХУ. Сочи, че за „Т." АД не съществува задължение за 

изграждане на архитектурна среда, достъпна за хора с увреждания, нито по силата на 

закона, нито по силата на Договора за наем. А доколкото за „Т." АД, като наемател, 

липсва правно задължение (произтичащо от закона или договора за наем), не е налице 

правно основание за ангажиране юридическата отговорност на Б.. 

          С оглед на гореизложеното, представителите на „Т." АД изразяват  несъгласието си 

с конституирането на банката като ответна страна по преписка № 118/2020 г. Посочва се, 

че по силата на чл. 5, ал. 2 от Договора за наем, именно наемодателят „Н." ООД е длъжен 

да поеме разходите, свързани с ремонти и основна поддръжка на сградата. Следователно, 

ответната страна счита, че по силата на Закона за хората с увреждания и по силата на 

уговореното в Договора за наем, „Н." ООД следва да осигури достъпна архитектурна 

среда за хората с увреждания. Заявява, че доколкото това понастоящем не е сторено от 

„Н." ООД, то нарушението по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. по признак „увреждане“ е 

извършено именно от това дружество. 

           Поради изложените съображения счита, че вместо „Т." АД, именно „Н." ЕООД, 

ЕИК ***, като наемодател и собственик на обекта, следва да бъде конституиран като 

ответна страна по образуваната преписка от КЗД и да бъде адресат на принудителни 

административни мерки и санкции, предвидени в закона. 

           Прилага Копие от Договор за наем от 13.04.2016 г., сключен между „Н." ЕООД 

(Наемодател) и „Т." АД (Наемател).         
           2. Постъпило е становище с вх. 16-20-1727/30.10.2020 г. по описа на КЗД от „Н.“ 

ООД чрез управителя С.Ж.., в което се посочва, че ответното дружество е собственик на 

партерния етаж, използван като банков офис в град Б., ***. Същият е отдаден под наем на 

„Т." АД, с Договор за наем на недвижим имот от 13.04.2016 год. за срок от 5 години - до 

13.04.2021 год.  
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            Посочва се, че стъпалото на входа на банката е с височина от около 18 см. спрямо 

нивото на площад „Б.", с който граничи и който е публична общинска собственост. 

Твърди се, че тази граница и височина са съобразно спазен и одобрен архитектурен 

проект за сградата. Заявява, че собственикът на обекта няма право да заема публична 

общинска собственост и да изгражда масивни съоръжения върху нея. При 

строителството на сградата не е съществувало изискване за изграждане на обект за 

обществено обслужване. Самият Закон за хората с уврежданията, който урежда тези 

изисквания, е обнародван в Държавен вестник през декември 2018 год. Сградата има 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16) от 2008 год. 

           Заявява, че всеки наемател на помещението би следвало да осигури необходимите 

условия и да изпълни изискванията за осъществяване на дейността си. Поради тази 

причина предходните наематели на помещението - „Ю." АД и „П." АД са осигурили 

мобилна метална рампа, която била изваждана от охраната при необходимост от 

използването й. 

           Сочи се, че такава рампа има характера на движима вещ - инвентар и не влиза в 

задълженията на наемодателя я осигури на наемателя. Счита, че от относимите към 

случая текстове от Договора за наем не може да се вмени такова задължение на ответното 

дружество. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Договора за наем наемодателят е длъжен да поеме 

разходите, свързани с ремонти и с основната поддръжка на сградата и общи части, в 

случай, че те не се дължат на виновно поведение на наемателя, негови служители, 

клиенти или трети липа. Посочва, че закупуването и ползването на подвижна рампа не 

може да бъде включено в понятието „ремонти и основна поддръжка на сградата и общите 

части“.  

           Съгласно чл. 10, ал. 4 от Договора за наем наемодателят има право да одобри 

всички планове за извършване на ремонти или преустройства, както и поставяне на 

реклама в имота и по фасадата му, като без това одобрение наемателят няма право да ги 

извършва. Сочи се, че е предвидена възможността и правото на наемателя да извършва 

дори и ремонти и преустройства, с оглед изискванията за дейността му. Посочва се, че 

същото е възпроизведено и чл. 18, ал. 1 от Договора, съгласно който наемателят има 

право и е длъжен да извърши за своя сметка първоначален ремонт и преустройство на 

наетия имот, с оглед ползването му от него като банков офис, както и необходимите 

действия за одобряване поставянето на реклама от съответните органи, след писменото 

им одобрение от наемодателя и спазване на всички изисквания на действащото 

законодателство. Съгласно посочената разпоредба наемателят дори „е длъжен" да 

извърши необходимите действия за ползването на обекта като банков офис.  

          Ответното дружество се позовава и на чл. 20, съгласно който наемателят определя 

съобразно своите нужди и предназначение на наетите площи цялостното им вътрешно 

оформление, стига последното да не е свързано със засягане или нарушаване на носещи 

конструкции или архитектурната цялост на сградата, след писменото им одобрение от 

наемодателя. След края на наемното отношение, същият е длъжен да ги отстрани за своя 

сметка изцяло или части от тях съгласно писмено искане на наемателя. 
         Сочи се, че от цитираните текстове от Договора за наем е видно, че задължението за 

осигуряване на достъп за хората с увреждания до обекта е в тежест на наемателя, поради 

което не следва да се приема, че наемодателят „Н.“ ООД носи отговорност за липсата на 

такава. 

          Прилага Нотариален Акт № 166, том 17, дело 4332/2006 г., Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация № 274/24.11.2008 год. и Договор за наем на недвижим имот. 

          По преписката е проведено едно открито заседание на 18.11.2020 г. В открито 

заседание А.Д. - председател на КЗД, в качеството на страна в производството по чл.30, 

ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 от ЗЗДискр. редовно уведомена, не се явява и не се 

представлява. Ответните страни „Т.“ АД и „Н.“ ООД, редовно призовани, не се явяват и 

не се представляват. Разглеждащият състав е счел преписката за изяснена от фактическа 
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и правна страна и същата е обявена за решаване. На страните е предоставен седем дневен 

срок за депозиране на писмени бележки по преписката. В указания срок такива не са 

постъпили в деловодството на КЗД. 

          След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, ad hoc заседателен състав прие за установено от 

фактическа и правна страна следното: 

          На 10.09.2019 г. обект: офис на  „Т.“ АД, находящ се на адрес: гр. Б., ***, е бил 

посетен от регионален представител на КЗД, който в рамките на извършена проверка за 

достъпност е издал констативен протоколI. Видно от съдържанието на протокола, при 

проверка на състоянието на архитектурна достъпност, в присъствието на един свидетел – 

И.Т.С., регионалният представител е констатирал следното: „Банката се намира на 

първия етаж на сградата. Пред входната врата на салона за обслужване на клиенти 

има едно стъпало. Липсва наклон или скосяване, което възпрепятства граждани с 

инвалидни колички да ползват услугите на банката.“/цитат/. Приложен е снимков 

материал (1 брой). 

          Законът за хората с увреждания /ЗХУ/ (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

01.01.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) регламентира 

създаването на условия и гаранции за равнопоставеност на хората с увреждания, 

социалната им интеграция и упражняването на правата им, интегрирането им в работната 

среда, подкрепата на тях и техните семейства. 

         Съгласно чл. 5 от ЗХУ, областите на подкрепа за хората с увреждания са: 

здравеопазване; образование; заетост; жилищно осигуряване; достъпна среда в 

урбанизираните територии и обществените сгради; транспорт; култура. спорт; личен 

живот; обществен и политически живот; правосъдие; други области, като съгласно 

разпоредбата на ал. 2 средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания с цел 

социално приобщаване включват: медицинска, професионална, социална, трудова и 

психологическа рехабилитация; образование и професионално обучение; услуги, 

подпомагащи трудовата реализация;  достъпност и разумни улеснения; социални 

услуги; финансова подкрепа; достъпна информация; достъп до правосъдие и правна 

защита; осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост;  лична 

помощ; универсален дизайн; други средства. Лицата с увреждания се нуждаят от 

по-специална социална грижа и интеграцията им е немислима без осигуряване на 

архитектурна достъпност до сградите за обществено ползване, за да могат да използват 

свободно услугите на различни институции, като всички останали граждани без 

увреждания. 

Съгласно чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания 

(„Конвенцията“)  дискриминация по признак „увреждане" включва всякакви форми на 

дискриминация, включително отказ за предоставяне на разумни улеснения. В 

разпоредбата на чл. 9 от Конвенцията е посочено изискването за достъпност: Да дадат 

възможност на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват 

пълноценно във всички аспекти на живота, държавите - страни по настоящата 

конвенция, предприемат подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на 

равен достъп до физическата среда на живеене, до транспорта, информацията и 

комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и 

технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени или предназначени за 

широката общественост, както в градските, така и в селските райони. Тези мерки, 

които следва да включват идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради 

пред достъпността, се отнасят и към:.... б) съобразяването с всички изисквания за 

достъпност за хора с увреждания от страна на всякакви частни лица, предлагащи 

съоръжения и услуги, отворени или предназначени за широката публика;" същата се 

                                            
I Констативен протокол с вх. № 12-11-3366/17.09.2019 г. по описа на КЗД 
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явява и основен източник на задължение за ответната страна „Т.“ АД по отношение на 

изискванията за достъпност. 

 В този смисъл българският законодател е закрепил задължението за наличие на 

„Достъпна среда" в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. Съгласно §1, т. 2 от посочения акт, 

„достъпна среда" е среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която 

всеки човек с намалена подвижност, с или без увреждания може да ползва свободно и 

самостоятелно. 

Архитектурната недостъпност до посочения обект ограничава възможността на  

всички лица с ограничена подвижност за достъп до услугите, които се предоставят от 

„Т.“ АД, което на свой ред се явява обективна пречка за реализирането на техните 

законови права и съставлява по-неблагоприятно третиране и дискриминация по смисъла 

на чл.5 от ЗЗДискр., извършено на основата на признак „увреждане”. Деянието 

осъществява и специалния състав на разпоредбата на чл. 37 от ЗЗДискр. „предоставяне 

на услуга при по-неблагоприятни условия на основата на защитения признак 

„увреждане”. 

„Достъпен вход”, според разпоредбата на §1, т.4 от Наредба № 4, е вход, който 

може да се използва самостоятелно от всички хора, като се отчитат и специфичните 

нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания. Видно от 

приложените снимки от извършена проверка, както и от обясненията на „Т.“ АД, входът 

на офиса на банката, находящ се на адрес: гр. Б., ***, не е достъпен за лица с увреждания, 

т.е. не е възможно лице с увреждане самостоятелно да влезе през него без чужда помощ, 

за да  използва услугите, които предлага, както могат свободно да се ползват от тях 

останалите граждани без увреждания. Съгласно разпоредбата на чл. 37 от ЗЗДискр. не се 

допуска отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или 

услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на 

признаците по чл. 4, ал. 1.  

 От така изложеното се налага изводът, че ответната страна „Т.“ АД, ЕИК ***, 

представлявана от М.С.Ш., А.П.Б. и Д.С.В. – изпълнителни директори, е допуснала 

предоставянето на услуги при по-неблагоприятни условия на лица с увреждания.  

По силата на чл. 1 от Договор за наем от 13.04.2016 г., дружеството предоставя на 

„Т." АД за временно и възмездно ползване недвижимия имот, идентифициран в договора 

като „банков офис“. Видно от представения по преписката снимков материал, 

осигуряването на достъпност до входа на обекта чрез преодоляване на едно стъпало, при 

което липсва наклон или скосяване, не налага ремонт или преустройство на отдадения 

под наем имот. Разглеждащият състав счита, че поставянето на мобилна рампа в 

настоящия случай е подходящо спомагателно средство за осигуряване на достъпност 

при наличната на обекта архитектурна среда и предвид факта, че площта пред него е 

публична общинска собственост.  

С оглед на това, съставът счита, че въпроса чие е задължението за осигуряване на 

съоръжение – рамка за свободен достъп на хора с увреждания до офиса на ответника „Т.“ 

за непротиворечиво изяснен. Нещо повече – това вече е било правено от предишния 

наемател – също банкова институция /Ю., която е закупила и използвала успешно 

мобилна рампа с цел осигуряване на достъп до помещенията на хора със затруднено 

придвижване/.  

Направения по-горе извод обосновава и мнението на състава, че втората ответна 

страна „Н.“ ООД не носи отговорност за липсата на мобилна телескопична рампа, 

бидейки собственик на имота и не следва да бъде ангажирана неговата отговорност по 

настоящия спор. 

Предвид изложеното, разглеждащият състав счита, че в хода на производството са 

събрани достатъчно факти, които доказват, че при осъществяването на своята дейност 
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„Т.“ АД, в качеството на лице, предоставящо обществена услуга, продължава да 

поддържа към датата на постановяване на решението архитектурна среда, която 

затруднява достъпа на лица с увреждания до обект: офис на  „Т.“ АД, находящ се на 

адрес: гр. Б., ***, което в съответствие с чл. 5 от ЗЗДискр. се смята за дискриминация и 

налага предприемането на мерки в съответствие с правомощията на Комисията за защита 

от дискриминация за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на закона.  

За да осигури ефективна защита от дискриминация, съставът счита за нужно да 

даде задължително предписание на ответната страна „Т.“ да преустанови 

дискриминацията по признак „увреждане”, състояща се в поддържане на недостъпна 

архитектурна среда до обект: офис на  „Т.“ АД, находящ се на адрес: гр. Б., ***, и да 

бъдат предприети необходимите действия за осигуряване на достъп за лица с 

увреждания, чрез закупуване на мобилна телескопична рампа, поставяне на стикер, 

телефон за връзка или звънец на достъпно място. 

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 2 от ЗЗДискр. за извършване на 

дискриминация при осъществяване дейността на юридическо лице се предвижда 

административно наказание имуществена санкция в размер от 250,00 до 2500,00 лева. 

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗАНН при определяне на наказанието се вземат предвид 

тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и 

отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. За 

постигане целите на ЗЗДискр., а именно – ефективна защита от дискриминация и 

равенство пред закона в третирането и възможностите, е необходимо налаганите 

наказания за прояви на дискриминация да са с възпиращ и разубеждаващ ефект (чл. 15 от 

Директива 2000/43/ЕС и чл. 17 от 2000/78/ЕО). 

        Отчитайки обстоятелството, че обект на така установеното нарушение по 

преписката са и биха могли да бъдат неопределен, но определяем кръг от засегнати лица, 

за постигането на целите на закона, настоящият състав счита, че следва да наложи на 

ответната страна „Т.“ АД  имуществена санкция над минималния размер за установеното 

нарушение, а именно от 500,00 (петстотин) лева. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 65 от ЗЗДискр, Комисия за защита от 

дискриминация  

 

 

                         Р Е Ш И :  

 

         I. УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност към процесния период 

ответната страна „Т.“ АД, ЕИК ***, представлявано от М.С.Ш., А.П.Б. и Д.С.В. – 

изпълнителни директори, поддържа архитектурна среда, която затруднява достъпа на 

лица с увреждания до обект: офис на  „Т.“ АД, находящ се на адрес: гр. Б., ***, което на 

основание чл.5, вр. с чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. се смята за дискриминация по признак 

„увреждане“ и представлява нарушение на закона.   
 

II. ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ на основание чл. 47, т. 1 във 

връзка с чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗДискр. на „Т.“ АД, ЕИК ***, представлявано от М.С.Ш., 

А.П.Б. и Д.С.В. – изпълнителни директори, да ПРЕУСТАНОВИ дискриминацията по 

признак „увреждане“, състояща се в поддържане на недостъпна архитектурна среда до 

обект: офис на  „Т.“ АД, находящ се на адрес: гр. Б., ***, като бъдат предприети 

необходимите действия за закупуване на телескопична мобилна рампа, поставяне на 

стикер, указващ начина на използване и телефон за връзка или звънец на видно и 

достъпно място. 
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         III. НАЛАГА, на основание чл. 47, т. 3 вр. с чл. 80, ал. 2 от ЗЗДискр., на ответната 

страна „Т.“ АД, ЕИК ***, представлявано от М.С.Ш., А.П.Б. и Д.С.В. – изпълнителни 

директори, поради установена дискриминация по признак „увреждане”, имуществена 

санкция в размер на 500,00 (петстотин) лева, платими, на основание чл. 83 от ЗЗДискр., 

по сметка на Комисия за защита от дискриминация в Б., с банков идентификационен код 

*** и IBAN:***. 

  

         IV. УСТАНОВЯВА, че в качеството на собственик към процесния период 

ответната страна „Н.“ ООД, ЕИК: ***, представлявано С.К.Ж. – управител, не е 

извършилa нарушение по см. на чл.5, вр. с чл.4, ал.1 от ЗЗДискр.  

 

В едномесечен срок от получаване на настоящото решение в изпълнение на чл. 67, 

ал. 2 от ЗЗДискр. „Т.“ АД, ЕИК ***, представлявано от М.С.Ш., А.П.Б. и Д.С.В. – 

изпълнителни директори  е длъжна да уведомят Комисията за защита от дискриминация 

за предприетите мерки за изпълнение на задължителните предписания.  
 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните в производството. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 

съобщаването му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на 

АПК. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………. 
   В.С. 
 
 
   …………………………. 
   З.Д. 
 
 
                               ……………………………… 
                                 П.К. 


